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DOĞANIN KALBİNDEN, %100 VEGAN YAŞLANMA
KARŞITI SERİSİ KARŞINIZDA!
The Body Shop olarak yaşlanmaya inanmıyoruz. Pozitif enerjinin gücüne
inanıyoruz çünkü, cildinize, vücudunuza, aklınıza, bedeninize ve
ruhunuza iyi baktığınızda yaş sadece rakamdan ibarettir.
The Body Shop, her zamanki gibi doğanın gücünden faydalanarak
yüksek performanslı sıkılaştırıcı, şekillendirici %100 Vegan Roots of
Strength yaşlanma karşıtı cilt bakım serisi ile karşınızda. Doğal yollarla
gençleşmek mümkün değil, ama yaş alırken her zaman daha iyi,
tazelenmiş, zinde gözükebiliriz.
Roots of Strength cilt bakım serisi, özenli cilt bakım rutinleri ile bilinen
Çinlilerin tarihin başından bu yana tıp alanında da kullandığı doğal
kaynaklardan elde edilen yüksek etkili içeriklerden oluşuyor. Zencefil,
Ginseng ve Tavşan Kirazı bitkisinden oluşan 3 güçlü kök ekstratı ile
zenginleştirilmiş cilt bakım ürünleri kırışıklıkların görünümünü azaltır,
cildin esnekliği ve cilt tonunu iyileştirirken, yüzü yeniden şekillendirir ve
sıkılaştırır.
Roots of Strength serisi esans losyon, serum ve krem ritüelinden
oluşuyor. Nemlendirici jel kıvamındaki Sıkılaştırıcı ve Şekillendirici
Esans Losyon, cildi temizledikten sonra günlük kullanılıyor.
İçeriğinin %99’u doğal içerikler kullanılarak hazırlanan Sıkılaştırıcı ve
Şekillendirici Serum, cilt tarafından kolayca emilir, cilde kuvvetlenmiş

hissi ve görüntüsü vermesinin yanı sıra, cildin her yerini nemlendirerek
daha pürüzsüz, dolgun ve canlı gözükmesini sağlar. Dört hafta kullanım
sonrasında cilt üzerindeki kırışıklıklarda gözle görülür bir azalma olur.
Sıkılaştırıcı ve Şekillendirici Krem ise cildi besleyerek anında
nemlendirirken cildi arındırır, şekillendirir ve sıkılaştırır. Bu formül, cilde
nemi geri kazandırırken daha canlı, sıkı, yoğun ve pürüzsüz görünüm
kazandırır.
Formülünde parafen ve mineral yağ bulunmayan bu formüller, aynı
zamanda The Body Shop’ın Brezilya’da yerel ticaret ile organik olarak
üretilen soya yağı ile zenginleştirilmiştir.
ROOTS OF STRENGHT SERUM 30ML: 149.9 TL
ROOTS OF STRENGHT DAY CREAM 50ML: 129.9 TL
ROOTS OF STRENGHT ESSENCE LOTION 160ML: 99.9 TL

Tüm ürünlere The Body Shop mağazalarından ve www.thebodyshop.com.tr ‘den
ulaşabilirsiniz.
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Manifestomuz:
Hikayemiz Anita Roddick'in devrim niteliğinde bir şeye; işletmelerin iyilik yapan bir
güç olabileceğine inanmasıyla başladı ve 1976'da The Body Shop doğdu. Daima
bir şeyleri farklı yaptık, ezberlerin dışına çıktık, cesur olduk ve meydan okuduk.
Bugün “söz”ümüz daha önce hiç olmadığı kadar güçlü: Değer katmak,
tüketmemek. Bizim için bunun anlamı, insanlara, gezegenimize, biyolojik canlılığa
ve kaynaklara değer katmaktır.Çiftçi ve tedarikçilerimizle adil olarak çalışarak yerel
toplulukların gelişmesine yardımcı olmaya söz veriyoruz. Ürünlerimiz değer katar,
ancak asla yanlış vaatlerde bulunmaz ve hayvanlar üzerinde test edilmez. Orijinal
olduğumuz, sözümüzü esirgemediğimiz ve doğru olanı savunduğumuz için
gururluyuz; birlikte bunu başarabiliriz. Değer kat, tüketme, birlikte bu mümkün.
The Body Shop Türkiye’ye ulaşmak için:
Web sitesi : http://www.thebodyshop.com.tr/

Facebook: http://www.facebook.com/TheBodyShopTurkiye
Instagram: http://www.instagram.com/thebodyshoptr

